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INFORMAÇÕES SOBRE A FUNPRESP 

Com o objetivo de trazer alguns esclarecimentos sobre a Fundação de 

Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-

Exe, o escritório Cavalcanti Advogados, responsável pela assessoria jurídica do 

Sinasefe-MT, apresenta abaixo algumas informações relativas ao referido regime de 

previdência. 

Necessário registrar que as informações a seguir apresentadas visam 

apenas esclarecer sobre o aspecto jurídico da Funpresp e de seu funcionamento, e que 

análise sobre eventual vantagem econômico-financeira para cada caso devem ser 

observadas individualmente por cada servidor. 

I - DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE INSTITUIÇÃO DE 

REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PARA OS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

A criação de uma Previdência Complementar do Servidor Público 

encontra previsão nos §14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal, incluídos pela 

Emenda Constitucional nº 20/1998 com a seguinte redação: 

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.     

(...) 

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde 
que instituam regime de previdência complementar para os seus 
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o 
valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime 
de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. 

§ 15 - Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá 
sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência 
complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. 

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos 
§ § 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no 
serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 
correspondente regime de previdência complementar.   

A Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (Reforma da Previdência), 

por sua vez, alterou a redação dos referidos dispositivos constitucionais, mas manteve 

a previsão de instituição do regime de previdência complementar: 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares 
de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de 
aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial. 

(...) 

mailto:laelco.junior@cavalcantiassociados.com.br


 
 

Página 2 de 4 

Rua Manoel Leopoldino, nº 519, bairro Araés, Cuiabá-MT – CEP: 78.005-550 
Telefone: (65) 9 9604-4747 - e-mail: laelco.junior@cavalcantiassociados.com.br 

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, 
por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de 
previdência complementar para servidores públicos ocupantes de 
cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das 
pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o 
disposto no § 16. 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 
oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição 
definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por 
intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de 
entidade aberta de previdência complementar. 

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos  
§ § 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no 
serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 
correspondente regime de previdência complementar.   

Com base na previsão constitucional, foi promulgada a Lei nº 12.618, 

de 30 de abril de 2012, que instituiu o regime de previdência complementar para os 

servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e autorizou a criação de 3 (três) 

entidades fechadas de previdência complementar, denominadas Fundação de 

Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-

Exe), Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder 

Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência Complementar do Servidor 

Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud). 

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, especificamente, foi criada pelo Decreto 

nº 7.808/2012, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de 

caráter previdenciário complementar para os servidores públicos titulares de cargo 

efetivo da União, suas autarquias e fundações. 

A Funpresp é uma fundação sem fins lucrativos, de direito privado e 

autonomia administrativa, financeira e gerencial. Além disso, a Funpresp é fiscalizada 

pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), autarquia 

vinculada ao Ministério da Economia. 

 A partir da Lei nº 13.183, de 2015, foi instituída a adesão automática 

ao Funpresp dos servidores e os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da 

União e do Tribunal de Contas da União com remuneração superior ao limite máximo 

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que venham a 

ingressar no serviço público a partir do início da vigência do regime de previdência 

complementar. 

Com a publicação da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, foram 

formalizadas diante do Supremo Tribunal Federal as Ações Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4863, 4885, 4893, propostas, respectivamente, pela Federação 

Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, Associação dos 

Magistrados Brasileiros – AMB e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho – ANAMATRA, Associação dos Servidores do Ministério Público Federal – 

ASMPF, que pedem a declaração de inconstitucionalidade formal da lei mencionada, 

tendo em vista não ter sido elaborada como lei complementar, mas sim como lei 
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ordinária, em suposta violação ao artigo 40, parágrafo 15, combinado com o artigo 202 

da Constituição Federal (CF). 

Buscam também a declaração de inconstitucionalidade do artigo 4º, 

parágrafo 1º, da Lei 12.618/12, que atribuiu personalidade jurídica de direito privado às 

fundações de previdência complementar do servidor público, bem como do Decreto 

7.808/12, que criou a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) com personalidade jurídica de direito 

privado, em alegada violação ao artigo 40, parágrafo 15, da CF, que prevê caráter 

público. 

As ADIs, que estão sob relatoria do Ministro André Mendonça, ainda 

aguardam julgamento do mérito.  

O Sinasefe atua ainda como amicus curie na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5.502, que questiona o art. 4º da Lei nº 13.183, de 05 de 

novembro de 2015, que altera a Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2012, para instituir o 

regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de 

cargo efetivo, e que ainda aguarda julgamento. 

II – DO FUNCIONAMENTO DA FUNPRESP 

O servidor público federal que entrou na administração pública antes 

de 04/02/2013 (Poder Executivo) e 07/05/2013 (Poder Legislativo) pode migrar para a 

Funpresp. 

Ao migrar de regime, o servidor decide mudar as regras da própria 

aposentadoria, que deixa de ser regida apenas pelo Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS) e passa a ser uma combinação do Regime de Previdência Complementar 

(RPC) com o RPPS. O servidor se mantém vinculado ao regime próprio e tem cobertura 

previdenciária em casos de aposentadoria normal ou por invalidez e morte (até o valor 

do teto do INSS). 

Atualmente, pelo RPPS, o servidor aposenta com a integralidade do 

salário ou com a média das remunerações, dependendo do ano de ingresso no serviço 

público. 

Ao migrar de regime, a aposentadoria fica limitada ao teto do INSS (R$ 

7.087,22), mas o servidor também recebe, na aposentadoria, o Benefício Especial, 

calculado por meio das bases de contribuição para o RPPS desde o dia do ingresso no 

serviço público até o dia da migração. 

A migração de regime é uma decisão irreversível e não pode ser 

alterada. 

Já com a adesão aos planos administrados pela Funpresp-Exe, 

disponível aos servidores que ingressaram no serviço público a partir de 2013 e que 

possuem a aposentadoria limitada ao teto do INSS, o servidor realizará contribuições 

para a previdência complementar e gerará uma poupança extra para a sua 

aposentadoria, podendo contar com o reforço das contribuições patronais, se a sua 

remuneração for superior ao teto do RGPS. 

Como são as contribuições? 
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Ao entrar na Funpresp sendo regido pelo RPPS, o servidor adere 

como Participante Ativo Alternativo. Os valores mínimos que o servidor pode contribuir 

mudam todos os anos, mas o máximo é a remuneração total. 

Funciona assim: todos os anos, a Funpresp divulga o valor da Unidade 

de Referência do Plano (URP), que é o parâmetro usado para definir os montantes 

mínimos que os servidores podem contribuir mensalmente. 

Em 2021, por exemplo, a URP do ExecPrev era de R$ 152,94 e do 

LegisPrev, R$ 150,49. 

O Salário de Participação mínimo é de 10 URPs, ou seja, em 2021 era 

de R$ 1.529,40, no caso do plano ExecPrev, e de R$ 1.504,95, no plano LegisPrev. O 

Salário de Participação é o valor sobre o qual vai incidir uma das três alíquotas (7,5%, 

8% ou 8,5%) para definir qual será a contribuição mensal do servidor. 

Vamos a um exemplo: 

Digamos que um servidor do Executivo Federal, com remuneração de 

R$ 8,5 mil, deseje aderir à Funpresp.  

Neste caso, considerando os valores de 2021, o valor mínimo de 

contribuição dele será de: R$ 114,71, o equivalente a 7,5% (a menor alíquota possível) 

de R$ 1.529,40 (o menor Salário de Participação possível).  

E o maior valor de contribuição desse servidor será de: R$ 722,50, o 

equivalente a 8,5% (maior alíquota disponível) de R$ 8,5 mil (remuneração total do 

servidor).  

De forma geral, o servidor poderá definir qualquer valor de Salário de 

Participação entre R$ 1.529,40 e R$ 8,5 mil no caso deste exemplo. Ele define também 

a alíquota: 7,5%, 8% ou 8,5%, que será aplicada sobre o Salário de Participação, para 

determinar o valor da contribuição mensal. 

Simulador de adesão e de migração 

No site institucional da Funpresp (https://www.funpresp.com.br/) o 

servidor pode realizar uma simulação da migração e da adesão ao Regime de 

Previdência Complementar e assim verificar se o regime é vantajoso para si ou não. 
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